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REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 

I. Postanowienia ogólne i cele praktyk zawodowych 

1. Praktyka zawodowa  jest jedną z form praktycznej nauki zawodu i organizowana jest w 
formie miesięcznych, bezpłatnych  praktyk zawodowych. 

2. Praktyki zawodowe wynikające z programu nauczania w poszczególnych są niepłatne i mogą 
być realizowane w miejscach wskazanych przez kierownika szkolenia praktycznego ZS nr 31 
bądź w wybranym przez słuchacza zakładzie pracy 

3. W czasie odbywania praktyki słuchacz -praktykant podlega przepisom regulaminowym kursu, 
jednocześnie ma obowiązek podporządkować się przepisom organizacyjno-porządkowym 
zakładu pracy, w którym odbywa praktykę zawodową. 

4. Wymiar godzin i zakres określa program nauczania dla danego zawodu. 
5. Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie wiadomości teoretycznych i doskonalenie 

umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 
6. Praktyka zawodowa jest realizowana w zakładzie pracy na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy ZS nr 31 i tymże Zakładem Pracy. 
7. W czasie odbywania przez słuchaczy praktyk zawodowych kierownik szkolenia praktycznego 

przeprowadza kontrole praktyk. 
II. Przygotowanie miejsca praktyki zawodowej 

1. Miejsce praktyk zawodowych przygotowuje kierownik szkolenia praktycznego. 
2. Słuchacz może wskazać kierownikowi proponowane przez siebie miejsce praktyki wraz z 

potwierdzeniem zakładu przyjęcia ucznia nie później jednak niż na trzy miesiące przed 
terminem rozpoczęcia praktyk.  

3. Wybrany przez słuchacza zakład pracy musi uzyskać akceptację kierownika szkolenia 
praktycznego. 

4. Dyrektor szkoły zawiera umowy z zakładami pracy, w których słuchacze odbywają praktyki. 
5. Uczniowie odbywają praktykę zawodową zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

kierownika szkolenia praktycznego. 
III. Obowiązki zakładu przyjmującego uczniów 

1. Wyznaczenie słuchaczowi na praktyce zakładowego opiekuna praktyk. 
2. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z programem i możliwościami technologicznymi 

zakładu. 
3. Przygotowanie dla słuchaczy niezbędnego zaplecza socjalnego. 
4. Przydzielanie uczniom zadań wynikających z podstawy programowej kształcenia w zawodzie 

oraz zabezpieczenie bieżącej opieki nad słuchaczami. 
5. Zapoznanie słuchaczy  z obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ. oraz wymaganiami w 

stosunku do nich. 
6. Kontrolowanie zeszytów praktyk prowadzonych przez słuchaczy, wpisywanie uwag i opinii o 

nich. 
7. Utrzymywanie kontaktu z kierownikiem szkolenia praktycznego celem wymiany informacji 

dotyczących całokształtu praktyk zawodowych. 
IV. Obowiązki słuchacza 

1. Słuchacz ma obowiązek być przygotowany do odbycia praktyki zawodowej poprzez : 



a. zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu organizacyjnym przed 
rozpoczęciem praktyki, 

b. posiadanie odpowiedniego stroju roboczego, 
c. przygotowanie zeszytu zwanego „dzienniczkiem praktyk”. 

2. Obowiązki  w czasie praktyki zawodowej : 
a. zachowanie dyscypliny pracy przez co rozumie się - punktualność, poprawne 

zachowanie się w środowisku pracy, dostosowanie się do ustalonego w zakładzie 
trybu zajęć, sumienność, kulturę bycia, 

b. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez przedstawiciela zakładu, 
c. poszanowanie mienia zakładowego, 
d. systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczku praktyk i przedkładanie go 

opiekunowi do kontroli. 
3. Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą usprawiedliwienia 

nieobecności jest : 
a. zwolnienie lekarskie przedstawione zakładowemu opiekunowi praktyk i kierownikowi 

szkolenia praktycznego, 
b. usprawiedliwioną nieobecność powyżej trzech dni należy odpracować w terminie 

uzgodnionym z zakładowym opiekunem praktyk, 
c. nieobecności nieusprawiedliwione powodują nie zaliczenie praktyki zawodowej. 

4. Po zakończeniu praktyki zawodowej słuchacz ma obowiązek oddać kierownikowi szkolenia 
praktycznego wypełniony dzienniczek praktyk w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. 

V. Prawa słuchacza na praktyce 

W czasie odbywania praktyki słuchacz  ma prawo do : 
1. Zapoznania z obowiązującym w miejscu pracy regulaminem i zasadami pracy na 

poszczególnych stanowiskach. 
2. Zapoznania z wymaganiami opiekuna praktyk. 
3. Zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania 

postanowień regulaminu praktyk. 
4. Uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej. 
5. Właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej. 

VI. Warunki zaliczenia praktyki 
1. Zaliczenia praktyk zawodowych dokonuje kierownik szkolenia praktycznego. 
2. Na ocenę końcową składają się : 

a. ocena zakładowego opiekuna praktyk, 
b. frekwencja na praktyce (niska frekwencja jest podstawą do obniżenia oceny z 

nieliczeniem praktyki włącznie), 
c. ocena z prowadzenia dzienniczka praktyki, 

3. Ocena wystawiona z praktyki zawodowej winna być podana uczniom do wiadomości, a w 
razie potrzeby umotywowana bezpośrednio zainteresowanemu uczniowi. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach spornych nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Zespołu 
Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego 

 
Załączniki: 

 umowa o praktykę zawodową, 
 dziennik praktyki zawodowej, 
  druk zaświadczenia o przyjęciu na praktykę zawodową, 
 druk zaświadczenia oceny słuchacza przez pracodawcę, 
 umowa o praktykę zawodową, 
 podstawa programowa kształcenia w zawodzie, wedle której  organizuje się  zajęcia słuchacza 

na praktyce 
 



Warszawa,.................................... . 

UMOWA O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ 

Zawarta w dniu .................................................... pomiędzy: 

Zespołem Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. A. Felińskiego 13 w Warszawie reprezentowanym przez 

Dyrektora mgr ....................................................................... - z jednej strony, 

a firmą ........................................................................................................ 

reprezentowaną przez pana - ................................................................................ – z drugiej strony, 

została zawarta umowa następującej treści: 

W roku szkolnym ............................................. zostaną skierowani do firmy słuchacze 

Kwalifikacyjnego 

Kursu Zawodowego, kształcący się w zawodzie złotnik-jubiler– symbol cyfrowy zawodu 731305, w 

celu odbycia czterotygodniowej praktyki zawodowej w okresie 

…………………………………………………………………………….................................................................................... 

Praktyka zawodowa będzie przebiegać zgodnie z ustalonym programem. Program oraz imienny 

wykaz 

uczniów stanowią załączniki do niniejszej umowy. Prawa i obowiązki stron umowy określa 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki 

zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z 2010r.). 

Dodatkowe ustalenia stron: ..................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Po zakończeniu praktyki zawodowej pracodawca potwierdza jej odbycie w dzienniczku praktyk, 

wystawia praktykantowi opinię i ocenę w stopniach szkolnych. 

W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy, obu stronom przysługuje odwołanie się 

do organu bezpośrednio nadzorującego każdą ze stron. 

 

.......................................................    ................................................... 

podpis i pieczątka przedstawiciela    podpis i pieczątka przedstawiciela 

jednostki kierującej      jednostki przyjmującej 

 

 

 

 



DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

dla ……………………………………………………………………………….  

Imię i nazwisko słuchacza/ki 

Słuchacza/ki Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Złotnik-jubiler, sem. II 
 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Pieczęć szkoły, do której uczęszcza słuchacz/ka 

 

Potwierdzenie odbytych szkoleń BHP 

Szkolenie z zakresu ogólnych przepisów BHP 

Data szkolenia Nazwisko i imię przeprowadzającego 
szkolenie 

 

Podpis przeprowadzającego 
szkolenie 

 

…………………. ………………………………….……….. 

……………………………… 
podpis ucznia 

……………….………………… 

 

 

Szkolenie z zakresu stanowiskowych przepisów BHP 
Data szkolenia Nazwisko i imię przeprowadzającego 

szkolenie 
 

Podpis przeprowadzającego 
szkolenie 

 

…………………. ………………………………….……….. 

……………………………… 
podpis ucznia 

……………….………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z przebiegu praktyki 

 
Daty 

  
Wykonywane czynności 

Ilość 
godzin 

Podpis 
opiekuna 
praktyki 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 

Opinia opiekuna praktyki:……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

Ocena z praktyki …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
………………………………………..                                                                   ……………………………….. 
    Pieczątka zakładu pracy                                                                                                                Podpis Dyrektora (Kierownika) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŚWIADCZENIE 
 

Zaświadcza się, że słuchacz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Złotnik-jubiler 

……………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

zostanie przyjęty na miesięczną, niepłatną praktykę zawodową w określonym przez 

szkołę terminie. 

Dane niezbędne do przygotowania umowy : 

pełna nazwa zakładu pracy / firmy …………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dokładny adres …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

numer telefonu ………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko właściciela, prezesa lub dyrektora zakładu ………………………………………………………... 

..………………………………………… 
pieczęć i podpis dyrektora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Złotnik-jubiler 731305 

S.1. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: warsztatach szkolnych, placówkach 

kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach 

stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w 

zawodzie. 

 

1. Wykonywanie obróbki metali szlachetnych i ich stopów 

Uczeń: 

1) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie obróbki elementów i wyrobów 

złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi; 

2) rozróżnia metale szlachetne; 

3) rozróżnia i dobiera materiały stosowane w złotnictwie i jubilerstwie; 

4) rozróżnia i sporządza stopy metali szlachetnych; 

5) określa wady stopów metali szlachetnych; 

6) prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami metali szlachetnych; 

7) dobiera technologie i wykonuje obróbkę metali szlachetnych i ich stopów; 

8) rozróżnia i dobiera narzędzia do wykonywania obróbki metali szlachetnych i ich stopów i posługuje 

się nimi; 

9) wykonuje szkice i rysunki wyrobów złotniczych i jubilerskich; 

10) rozróżnia i wykonuje elementy wyrobów złotniczych i jubilerskich; 

11) dobiera specjalistyczne narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do oznaczania masy i próby 

wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi; 

12) wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi, przyrządów, urządzeń i maszyn 

stosowanych podczas obróbki metali szlachetnych i ich stopów; 

13) stosuje przepisy prawa probierczego. 

 

2. Łączenie elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich 

Uczeń: 

1) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie łączenia elementów wyrobów 

złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi; 

2) dobiera techniki łączenia elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich; 

3) rozróżnia i dobiera narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania połączeń elementów 

wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi; 



4) dobiera rodzaje lutów oraz materiały pomocnicze do wykonywania połączeń wyrobów złotniczych 

i jubilerskich; 

5) wykonuje połączenia elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich; 

6) określa wady występujące przy montażu wyrobów, sposoby zapobiegania im i ich usuwania; 

7) wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi, przyrządów i urządzeń wykorzystywanych 

do wykonywania połączeń elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich; 

8) ocenia jakość wykonanych połączeń elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich. 

 

3. Oprawianie kamieni jubilerskich 

Uczeń: 

1) określa budowę i właściwości minerałów; 

2) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie oprawiania kamieni jubilerskich i 

posługuje się nimi; 

3) dobiera technologie oprawiania kamieni jubilerskich uwzględniając szlif i rodzaj kamienia; 

4) rozróżnia i dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywania oprawek i oprawiania 

kamieni jubilerskich i posługuje się nimi; 

5) wykonuje oprawki kamieni jubilerskich; 

6) oprawia kamienie jubilerskie; 

7) określa wady powstałe w procesie oprawiania kamieni, ustala sposoby zapobiegania wadom i 

usuwania ich. 

 

4. Wykonywanie obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich 

Uczeń: 

1) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie obróbki wykańczającej i posługuje 

się nimi; 

2) rozpoznaje materiały stosowane do obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich; 

3) rozróżnia i dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do obróbki wykańczającej wyrobów 

złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi; 

4) wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi, przyrządów i urządzeń stosowanych do 

obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich; 

5) dobiera technologię i wykonuje zdobienia wyrobów złotniczych i jubilerskich; 

6) określa wady powstałe w procesie zdobienia wyrobów złotniczych i jubilerskich oraz dobiera 

sposoby ich usuwania; 

7) dobiera technologię obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich oraz wykonuje tę 

obróbkę; 



8) określa wady powstałe w procesie obróbki wykańczającej i dobiera sposoby ich usuwania. 

 

5. Naprawianie i przerabianie wyrobów złotniczych i jubilerskich 

Uczeń: 

1) ocenia stan oraz możliwości poddania wyrobów złotniczych i jubilerskich naprawie lub przeróbce; 

2) dobiera technologię napraw lub przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich; 

3) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywania napraw lub przeróbek wyrobów 

złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi; 

4) wykonuje naprawy lub przeróbki wyrobów złotniczych i jubilerskich; 

5) ocenia jakość wykonanych napraw lub przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich. 

 

 


